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1. UVOD
V tem dokumentu je prikazan opis sprememb registrske številke pri postopkih za odjavo iz
obveznega socialnega zavarovanja (postopek M-2), spremembo obveznega socialnega zavarovanja
(postopek M-3) in odjavo iz zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (postopek
M12 odjava).

2. REGISTRSKA ŠTEVILKA KOT NEOBVEZEN PODATEK
1. faza
Na portalu e-VEM so v sodelovanju z MJU in ZZZS izvedene poenostavitve v postopku iskanja
zavarovanja za postopke M-2, M-3 in M12 odjava, in sicer tako, da registrska številka ni več
obvezen podatek pri iskanju zavarovanja. Spremembe na portalu stopijo v veljavo z dnem 4. 6.
2019.
2. faza
ZZZS in MJU nadaljujeta aktivnosti, ki se nanašajo na neobveznost vpisa registrske številke tudi pri
prijavi v obvezno socialno zavarovanje (postopek M-1) in pri prijavi zavarovanja za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni (postopek M12 prijava). Izvedba sprememb je načrtovana
predvidoma v mesecu juliju 2019.

3. SPREMEMBE PRI POSTOPKIH M-2, M-3 IN M12 ODJAVA
Spremembe se nanašajo na neobveznost vpisa registrske številke v iskalne parametre.

Slika 1: Iskalni parametri

Obvezna podatka pri iskalnih parametrih ostajata samo še »EMŠO zavarovanca« in »Podlaga za
zavarovanje zavarovanca«. Ostali podatki so neobvezni.
Če uporabnik ne bo vpisal registrske številke, bi se zavarovanje v registrih ZZZS iskalo po ostalih
parametrih – matična številka zavezanca za prijavo, to je poslovnega subjekta, za katerega se izvaja
postopke (se ne vpisuje v iskalne parametre, sistem jo med njih doda avtomatično), EMŠO, šifra
podlage za zavarovanje in datum pričetka zavarovanja, če bo ta vpisan. V primeru enega zavarovanja,
bi sistem e-VEM uporabniku vrnil podatke o zavarovanju.
Če se zavarovanje ne bo našlo, se bo uporabniku prikazalo sporočilo z ustrezno napako. V primeru, da
bo uporabnik vpisal registrsko številko se bodo izvedle iste kontrole, ko so se izvedle že do sedaj.

